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A Procuradoria-Geral Federal em Números - 2013:

 ! 3.865 Procuradores Federais ativos;

 ! 1.580 Servidores: 4 sem vínculo, 134 do quadro de pessoal da 
AGU e 1.442 requisitados de outros órgãos;

 ! 159 Autarquias e Fundações Públicas Federais representa-
das e assessoradas pela PGF;

 ! "#$%$&'$!$(!222 municípios;

 ! 718 unidades, sendo 238 responsáveis pelo contencioso e 480 
com competência consultiva e administrativa;

 ! 2.446.650 novos processos cadastrados, 5.368.452 processos 
movimentados e 13.284.738 atividades realizadas no SICAU, das quais 
3.649.319 classificadas como relevantes (contestações, recursos, petições 
iniciais e outras);

 ! 74.647 pareceres registrados, 48.034 notas e 15.392 informa-
ções prestadas, no âmbito consultivo;

 ! )$*+,-*./%!23 plantões judiciais envolvendo 421 Procuradores 
Federais para assegurar a viabilização de políticas públicas estratégicas, com 
reflexos econômicos aproximados de R$1,11 trilhão considerando os in-
vestimentos e arrecadação esperadas em decorrência dos leilões e conces-
sões;

  R$ 49,6 bilhões economizados em 2013 em vitórias judiciais 
nos tribunais superiores; 

 ! 51,4% de vitórias em tribunais superiores, sendo 46% de vitórias 
totalmente favoráreis e 5,4% parcialmente favoráveis e 69,9% de vitórias em 
matéria processual.

 ! )0!11234!(,+56$%!$7/&/(,-*./%!$(!108.430 acordos judiciais 
celebrados;

 ! 8*+/#!'/'*+!*##$7*.*./!.$!R$ 11,8 bilhões;

 ! )0!93:;!<,+5=/!$(!50.339 créditos inscritos em dívida; 

 ! )0!>3>!<,+56$%!7/<#*./%!$(!36.348 novas execuções fiscais; 

 ! )0!9344!<,+5=/!$(!.$?@%,'/%!AB.,7,*,%!#$*+,-*./%!?/#!?*#'$!./%!363 
grandes devedores monitorados pelo Grupo de Cobrança de Grandes 
Devedores;

 ! CAB,-*.*%!1.440 ações buscando a recuperação de R$ 373 mi-
lhões $(!7#D.,'/%! #$+*7,/&*./%!*/!E/(<*'$!F!E/##B?G=/3!./%!HB*,%! !)0!
82,07 milhões decorreram das 87 ações propostas no Dia Internacional de 
Combate à Corrupção. 

 ! ! 24.709 Créditos de Dívida Ativa enviados a protesto, represen-
'*&./!B(!7#D.,'/!.$!)0!I131!(,+56$%3!7/(!J&.,7$!.$!#$7B?$#*G=/!.$!>>K!./%!
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valores envolvidos, nos primeiros 3 dias após a realização da notificação 
extrajudicial;  

 ! R$ 32 milhões em bens penhorados em execuções fiscais de 
Acórdãos do Tribunal de Contas da União;

 ! R$ 10,39 milhões em bens penhorados em ações de improbi-
dade administrativa e de ressarcimento ao erário;

  R$ 145 milhões de reais recuperados aos cofres do INSS no 
Caso Jorgina;

 ! R$ 5,8 bilhões de arrecadação de contribuições sociais na Jus-
tiça do Trabalho: 

 ! R$ 839,98 milhões inscritos em dívida ativa decorrentes de 
Acórdãos do TCU;

 ! R$ 113,9 milhões cobrados em 536 ações regressivas 
previdenciárias ajuizadas; 

 ! R$ 543 milhões em 25.804 parcelamentos judiciais e 
extrajudiciais deferidos (valores acumulados);

 ! R$ 91,8 milhões bloqueados para pagamento de dívidas 
deixadas pela concessionária do Porto de Imbituba (SC);

 ! L&M#$&'*($&'/!.$ 27 ações contra o leilão do campo de petróleo 
de Libra: nenhuma decisão desfavorável;

 ! N*,%!.$!200 decisões liminares concedidas contra o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sus-
pensas em decorrência da atuação das unidades da PGF;

 ! CAB,-*.*%!(*,%!.$!100 ações de desapropriação para cons-
trução da Ferrovia Transnordestina; 

 ! O$+/!N/&'$P! .$M$%*! $(!27 ações relativas a Belo Monte, das 
quais 9 já foram julgadas improcedentes e 5 foram extintas sem julgamen-
to de mérito. Nas demais ações, não há nenhuma liminar em vigor que 
impeça a continuidade das obras. Trata-se da maior obra de infraestrutura 
em andamento no país, a qual emprega 22 mil trabalhadores e responde 
por investimentos superiores a R$ 30 bilhões. Desse montante, mais de 
)0!Q!<,+56$%!%$#=/! ,&R$%',./%!&*!S#$*!%/7,/*(<,$&'*+T!C!B%,&*! '$#S!B(*!
geração anual média de 4.571 megawatts, quantidade suficiente para 
atender 18 milhões de residências; 

 ! U*#*&',*! .*! #$*+,-*G=/!.$! +$,+6$%! $! 7/&7$%%6$%P!20,6 bilhões 
de receitas no leilão de energia A-5, no qual foram vendidos mais de 165 
milhões de MWh; 2,8 bilhões na 11ª rodada de licitações da Agência 
Nacional do Petróleo; 


